
SUOMEN AMERIKANAKITA RY. 
 

Toimintakertomus vuodelta 2009 
 
 
 
Edellinen hallitus vuodelta 2008 määritteli seuraavan toimintasuunnitelman vuodelle 
2009, joka vahvistettiin yhdistyksen vuosikokouksessa helmikuussa 2009: 
 
-  Toimitetaan jäsenlehteä 5 numeroa vuodelle 2009. Lehteä varten perustetaan toi-

mitusneuvosto. 
-  Osallistutaan jalostustoimikunnan kanssa vuosikirjan 2007-2008 tekemiseen. 
-  Suunnitellaan Kesäpäivien ohjelma ja otetaan varauksia vastaan. 
-  Järjestetään jalostustoimikunnan kanssa näyttelykoulutusta jäsenistölle. 
-  Osallistutaan pentunäyttelyn järjestämiseen 3.5.2009 Hollolassa yhdessä jalostus-

toimikunnan kanssa. 
-  Järjestetään yhdessä Akita ry:n kanssa hyväntekeväisyys match show Tuomarinkar-

tanossa helatorstaina 21.5.2009. Tuotto menee SA-tutkimusta varten. 
-  Suunnitellaan uutta myyntimateriaalia jäsenistölle mahdollisuuksien mukaan. 
-  Painatetaan uusi jäsenkortti jäsenistölle, nykyinen voimassa 31.7.09 asti. 
-  Osallistutaan Kesäpäiville ja tapahtumien järjestämiseen (mm. Kesäpäivä show, 

konekarhutestaus, yhdistyksen tiski). 
-  Järjestetään match show loppuvuonna 2009. 
-  Järjestetään jalostustoimikunnan kanssa yhteistyössä kasvattajapäivät 7.11.2009 

Tampereella. Kasvattajapäivien loputtua vuorossa on yhdistyksen Pikkujoulut.¨ 
-  Osallistutaan / järjestetään myös muita tapahtumia tarpeen mukaan. 
 
 

TOTEUTUNUT TOIMINTA VUONNA 2009 
 
Vastaamme seuraavassa yllä asetettuihin tavoitteisiin sekä lisäämme asiat, joita toteutet-
tu tavoitteiden lisäksi. 
 
1.  Toimitetaan jäsenlehteä 5 numeroa vuodelle 2009.  

Lehteä varten perustetaan toimitusneuvosto. 
 

Jäsenlehteä toimitettiin vuoden aikana 5 numeroa, joista viimeinen oli tupla-
numero 4-5/2009. Lehden toimitusneuvoston perustamisesta keskusteltiin ja 
päätettiin että tehdään lehteä yhteisesti hallituksen ja jtk:n voimin. Kaisa 
Svartströmillä ja Maarit Haavistolla oli lehden teossa suurin vastuu. Hallituk-
sesta Tuula Liukka-Nurmi ja Mervi Vesala osallistuivat myös aineiston hank-
kimiseen. Jtk:sta Erika Häkkinen ja Tuija Varpula osallistuivat myös lehden 
artikkeleiden kirjoittamiseen. Myös jäsen Heidi Hautala oli mukana lehden ar-
tikkelien hankinnassa. Kaisa taittoi lehteä 3/2009 numeroon asti toimitus-
työnsä lisäksi ja Erika taittoi 4-5/2009 numeron. 
Lehti painatettiin Karprint Oy:ssä Vihdissä, painosmäärällä 250 kpl (vaikka 
jäsenmäärä oli muutamia kymmeniä alhaisempi, niin jäsensihteeri tarvitsi ir-
tokappaleita uusia liittyviä jäseniä varten sekä mahdollisia jäsenten lisätila-
uksia varten + arkistokappaleet). 

 
2. Osallistutaan jalostustoimikunnan kanssa vuosikirjan 2007-2008 teke-

miseen. 
 

Vuosikirjan työstö jakautui useiden henkilöiden kesken: Mervi Vesala, Erika 
Häkkinen, Kaisa Svartström, Johanna Huovinen, Marika Kalliomäki, Carola 
Taponen, Maarit Haavisto ja Taina Pikkarainen. Kaisa muokkasi aineiston ja 
taittoi vuosikirjan, muut kirjoittivat aineistoa ja tekivät siihen tarkistuksia. 



Vuosikirja valmistui lokakuun alussa 2009, joten se myöhästyi suunnitellusta 
aikataulusta.  
 

 
3.  Suunnitellaan Kesäpäivien ohjelma ja otetaan varauksia vastaan. 
 

Kesäpäivien ohjelman suunnittelu meni aiotussa aikataulussa, kuin myös va-
raukset. 

 
4.  Järjestetään jalostustoimikunnan kanssa näyttelykoulutusta jäsenistöl-

le. 
 

Järjestettiin näyttelykoulutusta kaikille halukkaille 28.4.2009 Helsingissä, eli 
kyseessä siis koulutus näyttelynjärjestäjille. Paikalla olivat Erika Häkkinen, 
Kaisa Svartström, Tuula Liukka-Nurmi, Marko Nurmi, Julia Toimela ja Jenna 
Salonen sekä kaksi osallistujaa Suomen Ridgeback -yhdistyksestä. 

 
5.  Osallistutaan pentunäyttelyn järjestämiseen 3.5.2009 Hollolassa yhdes-

sä jalostustoimikunnan kanssa. 
 

Pentunäyttely järjestettiin onnistuneesti Hollolassa yhteistyössä jalostustoi-
mikunnan ja näyttelytoimikunnan kanssa. Näyttelyssä olivat töissä yhdistyk-
sen osalta: Erika Häkkinen, Kaisa Svartström, Auri Kuusela, Maarit Haavisto, 
Ella Eränen-Jäntti, Mervi Vesala, Tuula Liukka-Nurmi, Marko Nurmi, Jenna 
Salonen ja Juha Putkonen sekä noin 10 yhdistyksen ulkopuolista työntekijää. 

 
6.  Järjestetään yhdessä Akita ry:n kanssa hyväntekeväisyys match show 

Tuomarinkartanossa helatorstaina 21.5.2009. Tuotto menee SA-
tutkimusta varten. 

 
Match Show järjestettiin sovitusti ja tuotto (n. 1600 euroa) lähetettiin lyhen-
tämättömänä Saksaan SA-tutkimusta varten. Yhdistyksen osalta töissä olivat 
Erika Häkkinen, Kaisa Svartström, Auri Kuusela, Juho Yijälä, Jenny Svart-
ström, Tuija Varpula, Miihkali Halenius, Katariina Lahikainen, Maarit Haavis-
to, Jenna Salonen ja  Hanna Kukkola. Akitapuolelta oli vastaavasti töissä 
kaksi ihmistä. 

 
7.  Suunnitellaan uutta myyntimateriaalia jäsenistölle mahdollisuuksien 

mukaan. 
 

Vuoteen 2009 lähtiessä yhdistyksellä oli varastoa edelliseltä kaudelta seu-
raavasti: reilu määrä USA:sta tilattuja t-paitoja sekä muutama amerikanakita 
pehmokoira ja amerikanakita-korvapipo. Uusien t-paitojen tilaaminen kesäksi 
2009 ei siis ollut perusteltua entisen varaston vuoksi.   
Kesäksi yhdistys suunnitteli amerikanakita-laukun, jossa käytettiin hyväksi 
Kaisa Svartströmin piirtämää amerikanakita-päätä. Samoin suunniteltiin kah-
ta mallia (baseball ja army) lippiksiä samalla kuvalla. Tuotteet tilattiin Crazy 
Stationista Kuopiosta. 
Syksyllä yhdistys suunnitteli ja tilasi 350 kappaletta amerikanakita-
pehmoheijastimia. Tuotteet tilattiin Sisaplast Oy:sta Lohjalta. 
Loppuvuodesta Kaisa Svartström suunnitteli yhdistykselle seinäkalenterin 
vuodelle 2010. Maarit Haavisto auttoi keräämällä näyttelymerkinnät kalente-
riin. Kalenteri painatettiin Kopiotaito Oy:ssä Helsingissä. 
Uutta materiaalia ilmestyi siis ihan kiitettävästi vuonna 2010. 



 
8.  Painatetaan uusi jäsenkortti jäsenistölle, nykyinen voimassa 31.7.09 

asti. 
 

Painatettiin uusi jäsenkortti kaudelle 2009, jonka suunnitteli Kaisa Svart-
ström. Jäsenkortin voimassaoloaika on 31.7.2010 asti. Kortti painatettiin Ko-
piotaito Oy:ssä Helsingissä painosmäärän ollessa 300 kpl. 
 

9.   Osallistutaan Kesäpäiville ja tapahtumien järjestämiseen (mm. Kesä-
päivä show, konekarhutestaus, yhdistyksen tiski). 

 
Kesäpäivät järjestettiin ja etukäteen suurimmassa järjestelyvastuussa koko-
naisuudesta oli Kaisa Svartström. Kaisa myöskin teki irtomainokset jäsenille 
kesäpäivistä koska tiedot eivät olleet saatavissa vielä kevään lehteen (myyn-
timateriaali ym. yksityiskohdat). Erika Häkkinen ja Tuija Varpula hoitivat pal-
kinnot summer show’hun (sponsorina oli Musti & Mirri-eläintarvikeliike) ja jä-
sen Riitta Lehtiniemi teki ROP:lle hienon Summer Show loimen. 
Kesäpäivillä yhdistyksestä järjestävänä tahona olivat paikalla seuraavat hen-
kilöt: Kaisa Svartström, Erika Häkkinen, Taina Pikkarainen, Maarit Haavisto, 
Nina Niskanen, Mervi Lehto, Auri Kuusela, Mervi Vesala ja Johanna Huovi-
nen. 
Kaikki päivystivät vuorollaan yhdistyksen tiskillä, suurin tiskinhuolehtimisvas-
tuu oli kuitenkin Tainalla.  
Erika oli päävastuussa show’n järjestämisestä ja hänellä oli kokoonlaittamis- 
ja purkuapuna Mervi L, Maarit sekä Johanna. Summer Show’hun osallistui 
30 koiraa. Tuomarina Summer Show’ssa toimi Annukka Paloheimo. 
Auri ja Nina hoitivat tiskivuorojensa lisäksi konekarhuosuuden rajaamalla 
testialueen ja pystyttämällä teltan sekä huolehtivat konekarhuvuorojen pyö-
rimisestä järjestäjiin (Antti Paloheimo ja Erik Blomqvist) päin. Konekarhutes-
tiin osallistui 16 koiraa (yhden koiran testausaika oli n. 15 minuuttia) , joista 
13 oli amerikanakitaa, 2 karkeakarvaista mäyräkoiraa ja yksi jämtlanninpys-
tykorva. 
Hallitus halusi palkita myös jäsenistöstä pitkäaikaisen jäsenen yhdistyksen 
viisivuotistaipaleen kunniaksi (ensimmäinen varsinainen toimintavuosi oli 
2004, vaikka yhdistys perustettiin 2003 loppuvuodesta). Valintaperusteina 
yhdistys katsoi aktiivisuuden yhdistystä ja sen tapahtumia kohtaan.  Hallitus 
palkitsi Risto Kososen vuosikokouksessa ja tarjosi myös kesäpäivämajoituk-
sen. Hallitus piti tärkeänä myös hyvien jäsenien muistamista ja katsoi että 
myös tulevaisuudessakin tiettyjen toimintavuosien saavuttamisen jälkeen 
voisi jäsenpalkitsemisia tehdä.  Seuraava voisi tapahtua esimerkiksi 10-
vuotistaipaleen kunniaksi vuoden 2014 vuosikokouksessa. 
Kesäpäivät onnistuivat aikataulujensa ja suunnitelmien mukaan erittäin hy-
vin. 

 
10.  Järjestetään Match Show loppuvuonna 2009. 
 

Yhdistys järjesti Match Shown Porissa 29.8.2009. Yhdistyksen osalta töissä 
olivat Mervi Lehto, Antti Loimainen, Marika Kalliomäki, Tanja Jaskari ja Kaisa 
Svartström sekä suurinpiirtein saman verran yhdistyksen ulkopuolisia työnte-
kijöitä. Match Shown järjestelyt sujuivat hyvin, ainoa verottava tekijä oli sää 
(kaatosade), joka teki osallistujamäärästä ja tuotosta huomattavasti odotet-
tua alhaisemman. 
Yhdistys päätti järjestää em. syystä ylimääräisen Match Shown Turussa 
10.10.2009. Täällä paikalla olivat yhdistyksen osalta Maarit Haavisto, Riitta 
Dahlström, Sara Dahlström, Mervi Lehto, Tanja Jaskari, Erika Häkkinen ja 
Merja Takala. 



 
11. Järjestetään jalostustoimikunnan kanssa yhteistyössä kasvattajapäivät 

7.11.2009 Tampereella. Kasvattajapäivien loputtua vuorossa on yhdis-
tyksen Pikkujoulut. 

 
Yhdistys päätti siirtää Kasvattajapäivät keväälle 2010 (8.5.10), koska osanot-
tajia ei ilmoittautunut tarpeeksi asetettuun aikarajaan mennessä. Koska Kas-
vattajapäivät peruuntuivat marraskuulta, päätettiin myös Pikkujoulut jättää 
väliin, jotka oltiin ajateltu pitää Kasvattajapäivien yhteydessä Tampereella.  

 
12.  Osallistutaan / järjestetään myös muita tapahtumia tarpeen mukaan. 
 

Tammikuussa (31.1.09) järjestettiin ensimmäinen Open Show Lahdessa. 
Tuomarina Teija Salmi-Aalto. Ilmoitettuja koiria oli 34. Open shown järjestä-
misestä vastasivat Erika Häkkinen, Merja Takala ja Ella Eränen-Jäntti. Sa-
massa yhteydessä pidettiin myös lajiaan ensimmäinen Top20-kisa, joka kulki 
Champion Of Champions –kaavan mukaisesti. Yhtenä tuomareista oli myös 
jtk:n jäsen Juha Putkonen. Kaksi muuta tuomaria olivat Paula Heikkinen-
Lehkonen ja Harri Lehkonen. 

 
Helmikuussa rotujärjestö järjesti ulkomuototuomareille rotumme erikoiskoulu-
tuksen ja näyttökoetilaisuuden. Kouluttajana toimi yhdistyksestämme Juha 
Putkonen, joka vastasi kouluttajan ominaisuudessa paikalla olleista koirista. 
Hän myös vastaanotti tuomareiden näyttökokeen. Mallikoirina paikalla oli 
kaksi koiraa. Näyttökoetta varten paikalle oli pyydetty neljä koiraa. Erikois-
koulutuksessa oli kaikkiaan 15 ulkomuototuomaria ja heistä viidellä oli oikeu-
det suorittaa rotumme osaamisen näyttökokeella, joista kaikki selvisivät hie-
nosti. Rotumme sai tuolloin viisi uutta tuomaria: Harto Stockmari, Tanya 
Ahlman-Stockmari, Harri Lehkonen, Hannu Talvi ja Marjatta Pylvänäinen-
Suorsa. 

 
Maaliskuussa (28.-29.3.09) järjestettiin luonnetesti Orimattilassa. Tämän hoi-
ti Erika Häkkinen, apuna puffetissa toisena päivänä oli Tuija Varpula. Ameri-
kanakitoja osallistui näiden kahden päivän aikana 12 (4 urosta ja 8 narttua). 
Tuomareina olivat Mikael Laine ja Sami Heikkilä. 

 
Heinäkuussa 2009 järjestettiin jalostustarkastus, jonka hoitivat Juha Putko-
nen ja Erika Häkkinen. Kaikkiaan tarkastuksessa oli 10 koiraa (2 urosta ja 8 
narttua). Lisäksi paikalla olivat Unto Timonen ja Hannele Jokisilta harjoitte-
lemassa rotua. 

 
Rotujärjestö järjesti heinäkuussa ulkomuototuomareille arvostelukoetilaisuu-
den, jossa vastaanottavina tuomareina olivat Juha Putkonen ja Paula Heik-
kinen-Lehkonen. Kollegioon osallistui kaikkiaan seitsemän tuomaria, joista 
jokainen suoritti arvostelukokeen hyväksytysti ja näin rotumme sai seitsemän 
uutta tuomaria; Jari Fors, Markku Kipinä, Pirjo Aaltonen, Merja Ylhäinen, Iri-
na Poletaeva, Hannele Jokisilta ja Unto Timonen. Kollegioon osallistui 
kahdeksan amerikanakitaa. 

 
Erikoisnäyttely pidettiin tänä vuonna rotujärjestön päänäyttelyn alaisuudessa 
Heinolassa heinäkuussa. Tuomarina oli kasvattajatuomari Englannista, Chris 
Tomas (Nosferatu kennel). Näyttelyyn ilmoittautui vain 38 amerikanakitaa. 
Rotujärjestö edellyttää, että vähintään 40 koiraa pitäisi ilmoittautua jos rodul-
le kutsutaan oma erikoistuomari, jotta tuomarin kulut saadaan katettua - 
muussa tapauksessa rotujärjestö velvoittaa yhdistyksen maksamaan tuoma-
rista aiheutuneet kulut. Tämä saatiin sovittua rotujärjestön kanssa niin, että 
yhdistyksemme hoiti näyttelypaikan yövartioinnin kahtena yönä. Yövartiossa 



toimivat Antti Loimainen (Mervi Lehdon mies) ja Teemu Haavisto (Maarit 
Haaviston mies). 
 
 

Muuta lisättävää hallituksen toiminnasta toimikautena 2009: 
  
Hallituksen kokoonpano 

Hallituksen puheenjohtaja oli Kaisa Svartström ja sihteeri Maarit Haavisto. Va-
rapuheenjohtajana/ jäsenenä toimi Mervi Vesala. Muut jäsenet: Nina Niskanen, 
Mervi Lehto, Johanna Huovinen ja Heta Manninen. Varajäseninä toimivat Tai-
na Pikkarainen ja Tuula Liukka-Nurmi. Heta Manninen ilmoitti erostaan joulu-
kuussa 2009, joten hän ei jatka seuraavalle kaudelle. Seuraavalle kaudelle hal-
lituksesta automaattisesti jatkavat Maarit Haavisto ja Johanna Huovinen.   
 

Hallituksen työskentelytapa ja työnjako 
Hallitus päätti heti järjestäytymiskokouksessaan vuosikokouksen 2009 jälkeen 
Helsingissä, että se jatkaa entiseen tapaan nettikokousperiaatteella johtuen jä-
senten kaukaisista maantieteellisistä sijainneista ja ennen kaikkea asioiden 
nopean ja tehokkaan käsittelyn turvaamiseksi. Jatkettiin edellisenä kautena 
luotua hallitusfoorumia Kaisa Svartströmin toimesta, jossa pidetään kokouksia 
ja käydään ajankohtaista keskustelua toiminnasta.  
Hallituksen keskeinen työnjako jakautui seuraavasti normaalin hallitustyösken-
telyn ja toimintojen lisäksi: Mervi Lehto vastasi myyntituotteiden tilauksista ja 
postituksista, Nina Niskanen oli pentuvälittäjä, Johanna Huovinen oli nettisivu-
päivittäjä, Taina Pikkarainen hoiti varajäsenyytensä lisäksi jäsensihteerin ja ra-
hastonhoitajan työtä, Kaisa Svartströmilla oli lehden toimituksen päävastuu ja 
taitto sekä painotuotteiden ja myyntiartikkelien suunnittelu sekä kesäpäivien 
koordinointivastuu. Maarit Haavisto ja Tuula Liukka-Nurmi osallistuivat aktiivi-
sesti lehden toimitustyöhön. Mervi Vesala pyöritti Akita World –kiertolistaa. 
 

Jalostustoimikunta 
Jalostustoimikunta jatkoi toimintaansa samoin periaattein hallituksen suhteen 
kuten edeltävälläkin kaudella. Jalostustoimikunnan toiminnasta on kertomusta 
jtk:n omassa toimintakertomuksessa. 
 

Uudet kennelnimianomukset 
Hallitus käsitteli toimikautenaan 3 uutta kennelnimianomusta, jotka saivat hy-
väksynnän ja lähtivät eteenpäin SSKY:een. 
 

Jäsenistö 
Jäseniä yhdistyksellä oli seuraavasti 31.12.2009 vuosijäseniä 151 henkilöä, ai-
naisjäseniä 3 henkilöä, kasvattajajäseniä 19 henkilöä, jotka muodostavat ääni-
valtaisen jäsenistön, yhteensä 173 henkilöä. Lisäksi yhdistyksellä oli 25 lahja-
jäsentä, 18 perhejäsentä ja 1 kunniajäsen. Kaikki jäsenet yhteensä: 217 henki-
löä.  

 
Yhdistyksen sisäiset vuosikilpailut 

Yhdistys laajensi kilpailuluokkia rotujärjestönsä, Suomen Seurakoirayhdistyk-
sen (SSKY) mallin mukaisesti ja piti mukana myös oman Touho-kisansa. Kiso-
jen voittajat palkitaan voittopokaalein vuosikokouksessa 30.1.2010. 
 
Vuoden 2009 aikana kisattiin siis seuraavissa luokissa: 
1. Vuoden Voitokkain Urospentu:  Snowstory’s Perfect Strainger, omistaja Mer-
ja Takaeilola  
2. Vuoden Voitokkain Narttupentu: Shimmerian Last Temptation, omistaja 
Mervi Vesala 



3. Vuoden Voitokkain Uros: Mikabi Ken’s Bodyguard, omistajat Nina ja Kai-
Markus Laiho sekä Hanna Kukkola 
4. Vuoden Voitokkain Narttu: Redwitch Dress To Impress, omistajat Päivi Si-
lomäki ja  Mauri Lielahti 
5. Vuoden Voitokkain Veteraaniuros: ei osallistujia 
6. Vuoden Voitokkain Veteraaninarttu: Midian’s Amaterasu, omistaja Hanna 
Kukkola 
7. Vuoden Voitokkain Kasvattaja: Kennel Midian’s, Katri Laitila 
8. Vuoden Mejä-koira, avo-luokka: Timberlake Bear, omistaja Erja Mäkelä. 
Timberlake Bear peri avo-luokan voitollaan myös voittopokaalinsa lisäksi yhdis-
tyksen kiertopalkinnon, Bertan Maljan, jonka lahjoitti yhdistykselle v. 2008 kas-
vattaja Katri Laitila. Bertan Malja kiertää aina joka vuoden voitokkaimman Me-
jä-koiran luona lisäpalkintona saavutuksesta. 
9. Vuoden Mejä-koira, voi-luokka: ei osallistujia 
10. Vuoden Touho: Winslett’s The Pilgrim, Paula Kolehmainen 
 
Onnea kaikille voittajille! 
 

 
PÄÄTELMÄT VUODESTA 2009: 
 
Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion toteutuminen 

Vuosikokouksessa 2009 vahvistettiin hallituksen esittämä tulo- ja menoarvio, 
joka oli -12815,00 / +12815,00. Toimintaa on ollut yli suunnitellun toiminnan: 
toteutuneet tulot vuodelle 2009 olivat 14 341,83 euroa ja menot 13 851,66 eu-
roa.  
Tilikauden päättyessä yhdistyksellä oli tilillä rahavaroja 1 108,49 euroa ja siir-
tosaatavia 761,00 euron edestä sekä vielä maksettua varastoa 1795,00 euron 
edestä. Yhdistyksen varallisuus yhteensä tilikauden päättyessä on 
3 598,49 euroa.  
Hallitus katsoo, että yhdistyksen talous on hoidettu erittäin hyvin ja asianmu-
kaisesti tilikauden aikana. Tietyt toiminnot ovat vieneet menoja ajateltuja enem-
män, mutta ne on saatu takaisin toiminnan ja tuotteiden tuloksena. Ja myös 
vastaavasti osa menoarvioista on alittunut, joten tulot ja menot ovat tasanneet 
toisiaan tässä suhteessa vaikka olisivatkin kohdentuneet eri osioihin. Tilikausi 
on ollut aktiivisempi ja vielä taloudellisesti parempi mitä edeltäjänsä, 2008. 
Tästä on uuden hallituksen erinomaisen hyvä jatkaa toimintaa seuraavalle 
kaudelle. 
 

Yleisesti 
Hallitus katsoo, että se on pystynyt vastaamaan asetettuihin tavoitteisiin hyvin 
ja luomaan toimintatapoja, jotka omalta osaltaan nopeuttavat toimintaa ja teke-
vät sen tehokkaaksi. Tapahtumien järjestämisen osalta tavoite on ylitettykin.  
Yhdistyksen toiminta jäsenten suhteen / keskinäinen vuorovaikutus on jatkunut 
vuoden 2008 malliin. Jäseniltä on tiedusteltu mielipiteitä asioihin ja avattu kes-
kusteluja yhteisistä asioista.  
Olemme kokeneet tärkeäksi huomioida, että vuorovaikutuksen jatkuva lisäämi-
nen ja jäsenten huomiointi pitää jäsenet yhdistyksen parissa ja luo luottamusta 
yhdistystä kohtaan. Jäsenistö onkin ollut erittäin aktiivista ja osoittanut haluaan 
ja kiinnostusta keskustella asioista ja kehittää yhdessä toimintaympäristöämme 
ja rotumme asioita. Emme siis ole hallitustyössä omillamme, vaan voimme aina 
tukeutua jäsenistöömme, jota varten pyöritämmekin toimintaamme!  
 



 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Toiminnoista 2010 

Toimikautta 2010 ajatellen hallitus on jo tehnyt alustavia suunnitelmia ja sopi-
muksia, joista se tulee informoimaan uutta hallitusta, jotta töiden siirtyminen 
sujuisi mahdollisimman vaivattomasti. Näitä asioita ovat mm.  

• jäsenlehti 2010 

• vuosikirja 2009  

• kasvattajapäivät toukokuussa 

• kesäpäivät heinä-elokuun vaihteessa. 
 
Vaikka paljon on jo tehty tulevan kaudenkin eteen, niin silti uudella hallituksella 
on useita kiireisiä tehtäviä ja haasteita, jotka tulisi välittömästi pyrkiä jakamaan 
ja organisoimaan hyvin, jotta työt pysyisivät aikataulussaan. Näitä ovat ennen 
kaikkea kevään 2010 aikana huolehdittavat toiminnot: 
 
 
1.  open show –tapahtumaan osallistuminen 
2.  uuden jäsenlehden (1/2010) tekeminen (lehden toimituskunnan 

perustaminen ja ohjeistaminen, artikkelit, taittaja jne) 
3.  2009 vuosikirjan osioiden jako ja tietojen tarkistaminen hyvällä 

aikataululla + taittaja. 
4.  pentunäyttelyyn osallistuminen 
5.  kasvattajapäiviin liittyvä työnjako 
6.  mahdollisen uuden myyntiaineiston miettiminen ja toteuttaminen 

kesäksi 
7.  Jäsenkortin 2010 painatus ja jakelu keväällä / kesällä (2009 jä-

senkortti voimassa kesään asti) 
8. Luonnetesti-tapahtumaan osallistuminen 
 

Yleistä 
Jäsenmäärän kehitys, kehittämistarpeet, aluetyö 
Yhdistykseen liittyy joka kuukausi uusia vuosijäseniä ja myös kasvattajajäsen-
ten määrä on kasvanut. Osa kasvattajajäsenistä on käyttänyt hyväksi etuaan 
liittää pennunottajiaan yhdistyksen lahjajäseniksi, mutta eivät kaikki. Olemme 
siis jäsenistön määrän suhteen jatkuvassa kasvusuunnassa. 
Kasvavasta yhdistyksestä huolehtiminen edellyttää aktiivisen vuorovaikutuksen 
jatkamista ja kehittämistä jäsenistöön päin. Jäsenistöä tulisi kehottaa liittymään 
enenevässä määrin yhdistyksen tiedotus- ja keskustelufoorumille, joissa yhtei-
siä keskusteluja käydään. Kasvavan yhteisön myötä uusia asioita / tarpeita 
varmasti nousee enenevässä määrin esille. 
Jossain vaiheessa voisi arvioida aluetyön kehittämistilannetta uudelleen. Koko 
maata koskevan aluetyön suunnittelu loppui kesken kun säännöllistä aktiivi-
suutta ei ollut puolin ja toisin (jäsenetkään eivät kovin aktiivisesti muistutelleet 
ja huudelleet sen perään) – tosin paria poikkeusta lukuun ottamatta: Varsinais-
Suomen alueella oli useita toimintoja Tuija Varpulan vetämänä sekä Oulun 
seudulla pidettiin marraskuussa amerikanakita-tapaaminen, jonka järjestivät 
yhdessä Mia Piipponen, Eija Pihlman, Kirsi Huttunen ja Mervi Vesala. Ehkä tu-
levaisuudessa isomman jäsenmäärän ja sen tarpeiden myötä saadaan vielä 
enemmän vipinää sillekin osa-alueelle! Pidetään siis tämä mielessä! 
 
Ei-toivottuja asioita myös ilmaantui 
Joitakin ei-toivottuja ilmiöitä on noussut esiin yleisesti rotumme suhteen vuo-
den 2009 aikana. Rotuumme ilmaantui ensimmäistä kertaa rekisteröimättömiä 



pentuja ja pentueita, joidenka vanhemmat eivät täyttäneet Suomen Kennelliiton 
asettamia pevisa-ehtoja. Näistä yhdistys ilmaisi oman huolenaiheensa julkises-
ti omilla internet-sivuillaan sekä tiedotti asiasta myös rotujärjestöään, Suomen 
Seurakoirayhdistystä (SSKY) ja Suomen Kennelliittoa. Toivottavasti tulevai-
suudessa emme ole enää tämän asian edessä.  

 
Yhdistyksen toiminta ja tulevaisuus kiteytetysti 
Yhdistystoiminnan suhteen on kaikki sujunut erittäin hyvin: yhdistys on tarjon-
nut jäsenilleen erilaisia aktiviteetteja eri tapahtumien muodossa sekä myös 
tuottanut uutta myyntiaineistoa pitkin vuotta. Perustoiminnot ovat toimineet hal-
lituksen osalta mielestämme erittäin hyvin. Talous on myös erinomaisella mal-
lilla hallituksen vaihtuessa. Tulevaisuutta varten on siis olemassa hyvät eväät 
mistä jatkaa eteenpäin!  

 
SUOMEN AMERIKANAKITA RY. HALLITUS 

 
 
 
 
 


